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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije, primarni cilj katerega je, "da se zagotovijo najboljši pogoji konkurenčnosti 
za evropsko informacijsko tehnologijo", razločuje med linearnimi in nelinearnimi storitvami. 
Za prve predlaga modernizacijo in poenostavitev trenutne zakonodaje, za druge pa predvideva 
uporabo nekaterih pravil, ki urejajo linearne storitve ("skupna pravila"), predvsem za 
vprašanja, ki se tičejo varstva mladoletnikov, preprečevanja nestrpnosti zaradi spola ali 
prikritega oglaševanja.
Lahko obžalujemo, da se je zaradi težavne ali nemogoče tehnične izvedbe Komisija omejila 
na minimalna skupna pravila za nelinearne storitve tudi pri vprašanjih, ki zadevajo boj proti 
diskriminaciji ali varstvo mladoletnikov. Zaščita svoboščin nalaga, da se na tem področju 
priznane pravice in dolžnosti za linearne storitve razširijo kolikor je le mogoče na nelinearne 
storitve, ki postajajo v avdiovizualnem svetu z vsakim dnem bolj pomembne.

Poleg tega Komisija želi v svojem predlogu spodbuditi države članice, da zagotovijo 
neodvisnost regulativnih organov, ki so med drugim zadolženi za nadziranje izvajanja 
direktive, zlasti kar zadeva spoštovanje načel, ki jih le-ta nalaga. Ta namera je vredna 
priznanja. Prav tako bi jo bilo primerno pospremiti z obvezo za države članice, ki tega še niso 
storile, da vzpostavijo takšen organ, ki igra pomembno vlogo na področju zaščite pravic, 
varstva mladoletnikov, medijskega pluralizma in človekovega dostojanstva pri vseh 
avdiovizualnih medijskih storitvah.

PREDLOGI

1. Dostop do informacij

Poročevalec pozdravlja dodatek člena 3(b), ki predvideva pravico do kratkega 
poročanja v dogodkih velikega javnega interesa.

2. Boj proti diskriminaciji in spoštovanje človekovega dostojanstva

Poročevalec obžaluje dejstvo, da je v členu 3(g) (c) (i) seznam diskriminacij nepopoln 
in ne omenja, na primer, diskriminacije zaradi invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti, ki bi jo lahko vsebovala komercialna sporočila ter avdiovizualne 
medijske storitve.

Poročevalec prav tako misli, da bi bilo dobro členu 3(e) dodati spoštovanje 
človekovega dostojanstva in osebne celovitosti, da bi tako zlasti poskrbeli za prepoved 
nekaterih resničnostnih oddaj, ki kažejo kandidate v ponižujočih situacijah.

3. Varstvo mladoletnikov ali ranljivih oseb

Poročevalec namerava okrepiti člen 3(d), da bi se tako predvidelo določbe, ki so 
podobne tistim, ki urejajo linearne storitve iz člena 22, če je to izvedljivo in z uporabo 
primernih instrumentov.

Ravno tako meni, da mora EU spodbujati pristojne regulativne organe, proizvajalce in 
nevladne organizacije k skupni raziskavi in razvoju sistemov za varstvo mladoletnikov 
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z uporabo filtrov in usklajevanja označevanja.

4. Spodbujanje kulturne raznolikosti

Poročevalec z zadovoljstvom pozdravlja cilj za prispevek k kulturni raznolikosti vseh 
avdiovizualnih storite, vključno z nelinearnimi storitvami, cilj, ki je bil vpeljan v nov 
člen 3(f) in predlaga, da se natančno določijo postopki izvajanja.

5. Pravica do odgovora

Pravica do odgovora bi morala biti del skupnih pravil linearnih in nelinearnih storitev, 
saj internet predstavlja najboljši instrument za hitro širjenje neutemeljenih govoric.

6. Zagotovitev boljšega dostopa invalidnih oseb do avdiovizualnih medijskih 
storitev

Poročevalec predlaga vpeljavo novega člena 3(i), ki bi zavezal države članice k 
sprejetju ukrepov za izboljšanje dostopa invalidnih oseb do avdiovizualnih medijskih 
storitev ter k posredovanju poročila o uporabi tega člena Komisiji vsaki dve leti.

7. Vloga nacionalnih regulativnih organov (člen 23(b))

Poročevalec želi, da bi direktiva, ob upoštevanju načela subsidiarnosti, predstavljala 
obveznost za države članice, da vpeljejo neodvisne, nepristranske in pregledne 
regulativne organe.

Meni, da je treba natančno opredeliti pristojnosti teh regulativnih organov ter 
predvsem zagotoviti, da so nelinearne storitve nadzorovane s strani že obstoječih 
nacionalnih organov ali s strani novih organov.

Med temi pristojnostmi bi moralo biti tudi spoštovanje pluralizma.

Dobro bi bilo predvideti, da se regulativni organi ne omejijo zgolj na obveščanje drugih 
nacionalnih organov ali Komisije, v primeru, da pride do grobih kršitev določb direktive, 
ampak, da oblikujejo skupni sistem dogovarjanja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za kulturo in 
izobraževanje kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 3
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(3) Pomen avdiovizualnih medijskih storitev 
za družbo, demokracijo in kulturo upravičuje 
uporabo posebnih pravil za te storitve.

(3) Pomen avdiovizualnih medijskih storitev 
za družbo, demokracijo, izobraževanje in 
kulturo upravičuje uporabo posebnih pravil 
za te storitve, v primeru, da ohranjajo 
temeljne svoboščine in pravice, ki so 
zapisane v Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah, v Evropski konvenciji o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, v paktu Združenih narodov o 
državljanskih in političnih pravicah, ter 
zagotavljajo varstvo mladoletnikov in 
ranljivih ali invalidnih oseb.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 5

(5) Pravna negotovost in neenaki 
konkurenčni pogoji se za evropska podjetja, 
ki zagotavljajo avdiovizualne medijske 
storitve, pojavljajo v zvezi s pravnim 
režimom, ki ureja nastajajoče storitve na 
zahtevo, zato je treba, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence in izboljša pravna 
varnost, uporabiti vsaj osnovne usklajene 
predpise za vse avdiovizualne medijske 
storitve.

(5) Pravna negotovost in neenaki 
konkurenčni pogoji se za evropska podjetja, 
ki zagotavljajo avdiovizualne medijske 
storitve, pojavljajo v zvezi s pravnim 
režimom, ki ureja nastajajoče storitve na 
zahtevo, zato je treba, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence in izboljša pravna 
varnost, pri vseh avdiovizualnih medijskih 
storitvah uporabiti vsaj osnovne usklajene 
predpise, da se tako zagotovi predvsem
zadostno stopnjo varstva mladoletnikov in 
drugih ranljivih ali invalidnih oseb, ter, da 
se spoštujejo temeljne svoboščine in 
pravice.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 9

(9) Ta direktiva krepi spoštovanje temeljnih 
pravic in je v celoti v skladu z načeli, ki jih 
priznava Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah, zlasti člen 11 Listine. V zvezi s 
tem ta direktiva nikakor ne preprečuje 
državam članicam, da uporabijo svoja 
ustavna pravila v zvezi s svobodo tiska in 
svobodo izražanja v medijih.

(9) Ta direktiva krepi spoštovanje temeljnih 
pravic in namerava vzeti za svoja načela, 
pravice in svoboščine, ki so zapisane v
Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, 
zlasti v členu 11 Listine. Zato se države 
članice spodbuja k vzpostavitvi enega ali 
več neodvisnih regulativnih organov, če le-
tega še niso storile. Ti organi morajo 
zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic v 
okviru nudenja avdiovizualnih medijskih 
storitev. Države članice se same odločijo, 
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ali vzpostavijo en sam regulativni organ za 
vse avdiovizualne medijske storitve ali več 
različnih organov za vsako kategorijo 
storitev (linearnih ali nelinearnih). Poleg 
tega ta direktiva nikakor ne preprečuje 
državam članicam, da uporabijo svoja 
ustavna ali regulativna pravila v zvezi s 
svobodo tiska in svobodo izražanja v 
medijih.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 10

(10) Zaradi uvedbe minimalnega niza 
usklajenih obveznosti v členih 3c do 3h ter 
na področjih, usklajenih v tej direktivi, 
države članice ne smejo več odstopati od 
načela države izvora v zvezi z varstvom 
mladoletnikov in bojem proti podžiganju 
sovraštva zaradi rase, spola, veroizpovedi 
ali narodnosti, ter kršitev človekovega 
dostojanstva v zvezi s posameznikom ali
varstva potrošnikov, kot določa člen 3(4) 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2000/31/ES.

(10) Določbe iz členov od 3(c) do 3(i) te 
direktive predstavljajo celoto usklajenih 
pravil, ki so za države članice zavezujoča. 
Države članice zato, zlasti v primeru 
nelinearnih storitev, nikakor ne morejo 
odstopati od načela države izvora, predvsem 
v primeru varstva mladoletnikov, 
spoštovanja človekovega dostojanstva, boja 
proti diskriminaciji in spodbujanja 
nestrpnosti zaradi rase, spola, vere, spolne
usmerjenosti, etnične ali nacionalne 
pripadnosti, zaščite ranljivih ali invalidnih 
oseb ali varstva potrošnikov, kot določa člen 
3(4) Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/31/ES.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 25

(25) V Sporočilu Svetu in Evropskemu 
parlamentu o bolje oblikovanih predpisih 
za rast in delovna mesta v Evropski uniji1 je 
Komisija poudarila, da je treba predvideti 
podrobno analizo o ustreznem pristopu 
oblikovanja predpisov, zlasti glede tega, ali 
je za določeni sektor in problem 
primernejša zakonodaja ali druge možnosti, 
kot so koregulacija ali samoregulacija. 
Medinstitucionalni sporazum o boljši 
zakonodaji2 določa ustaljene opredelitve, 
merila in postopke za koregulacijo in 
samoregulacijo. Izkušnje so pokazale, da 

(25) V medinstitucionalnem sporazumu o 
boljši zakonodaji, ki je bil sklenjen oktobra 
2003 med Komisijo, Svetom in 
Parlamentom, je uporaba koregulacije 
priporočena, zlasti kadar evropske 
zakonodajne oblasti določijo ključne cilje, 
ter prepustijo koregulaciji, oziroma 
samoregulaciji, določanje sredstev, ki 
dovoljujejo realizacijo tako opredeljenih 
ciljev. Koregulacija pomeni mehanizem, s 
katerim zakonodajni akti Skupnosti 
poverijo doseganje ciljev, ki jih je 
opredelila zakonodajna oblast, zadevnim 
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lahko instrumenti koregulacije in 
samoregulacije v skladu z raznimi pravnimi 
tradicijami držav članic igrajo pomembno 
vlogo pri doseganju visoke ravni varstva 
potrošnikov.

interesnim skupinam, ki so na tem 
področju priznane, kot na primer 
gospodarskim operaterjem, socialnim 
partnerjem, nevladnim organizacijam ali 
združenjem. Ta mehanizem posledično 
vključi v zakonodajni postopek jasno 
razdelitev vlog med državo na eni strani, in 
drugimi akterji na drugi strani. 
Samoregulacija, ki sestoji iz oblikovanja, 
na pobudo operaterjev in brez vmešavanja 
države, kodeksov obnašanja, računalniških 
programov za filtriranje, nalepk in drugih 
naprav, ne more sama po sebi zagotoviti 
spoštovanja načel, predvidenih v tej 
direktivi, zlasti tistih, ki so namenjena za 
zaščito temeljnih svoboščin in pravic.

_____

1. KOM (2005)0097.
2. UL L 321, 31.12.2003, str. 1.

Obrazložitev

Če je treba koregulaciji nameniti široko področje delovanja, kot zahteva medinstitucionalni 
sporazum, bi samoregulacija ne smela prevladati v primerih zaščite temeljnih pravic in pri 
varstvu mladoletnikov.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 26

(26) Izdajatelji televizijskega programa 
lahko pridobijo izključne pravice do prenosa 
dogodka javnega interesa. Vendar je nujno 
treba spodbujati pluralnost z različno 
produkcijo in pripravo informativnih oddaj v 
Evropski uniji ter spoštovati načela iz člena 
11 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

(26) Izdajatelji televizijskega programa 
lahko pridobijo izključne pravice do prenosa 
dogodka javnega interesa. Vendar je še 
vedno nujno treba spodbujati prost dostop 
do informacij in pluralnost z različno 
produkcijo in pripravo informativnih oddaj v 
Evropski uniji ter spoštovati načela iz člena 
11 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 28

(28) Nelinearne storitve se razlikujejo od 
linearnih po izbiri in nadzoru, ki ju ima 

(28) Nelinearne storitve so različne od 
linearnih zaradi svobodne izbire in nadzora, 
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uporabnik, ter po vplivu, ki ga imajo na 
družbo. To upravičuje lažjo ureditev 
nelinearnih storitev, ki morajo biti skladne 
samo z osnovnimi pravili iz členov 3c do 
3h.

ki ju ima uporabnik, ter zaradi vpliva, ki ga 
imajo na družbo. To upravičuje bolj prožno
ureditev nelinearnih storitev. Zato je 
pomembno, da države članice poskrbijo, da 
se ponudniki nelinearnih storitev zavežejo k 
zagotavljanju spoštovanja temeljnih 
svoboščin in pravic, zlasti k varstvu 
mladoletnikov in ranljivih ali invalidnih 
oseb, k spoštovanju človekovega 
dostojanstva in k nediskriminaciji; ta 
načela predstavljajo vrednote Unije in so 
zapisana v Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah in v Evropski konvenciji 
o varstvu človekovih pravic, ki jih morajo 
države članice spoštovati.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 30

(30) V skladu z načelom sorazmernosti so 
ukrepi iz te direktive strogo omejeni na 
najnujnejše, ki je potrebno za uresničitev 
cilja o ustreznem delovanju notranjega trga. 
Kadar je potrebno ukrepanje na ravni 
Skupnosti in da se zagotovi območje, ki je, 
kar zadeva avdiovizualne medijske storitve, 
dejansko brez notranjih meja, mora 
Direktiva zagotoviti visoko stopnjo zaščite 
ciljev splošnega interesa, zlasti varstvo 
mladoletnikov in človekovega dostojanstva.

(30) V skladu z načelom sorazmernosti so 
ukrepi iz te direktive strogo omejeni na 
najnujnejše, ki je potrebno za uresničitev 
cilja o ustreznem delovanju notranjega trga 
in spoštovanja pravic, vrednot in svoboščin, 
na katerih je bila zgrajen Evropska unija. 
Kadar je potrebno ukrepanje na ravni 
Skupnosti in da se zagotovi območje, ki je, 
kar zadeva avdiovizualne medijske storitve, 
dejansko brez notranjih meja, mora 
Direktiva zagotoviti visoko stopnjo zaščite 
temeljnih svoboščin in pravic ter ciljev 
splošnega interesa, zlasti varstvo 
mladoletnikov, ranljivih ali invalidnih oseb,
človekovega dostojanstva, potrošnika in 
javnega zdravja.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 31

(31) Zakonodajalce, industrijo in starše še 
vedno skrbi škodljiva vsebina in ravnanje pri 
avdiovizualnih medijskih storitvah. Pojavili 
se bodo tudi novi izzivi, zlasti v zvezi z 
novimi platformami in novimi izdelki. Zato 
je treba uvesti pravila za zaščito duševnega, 

(31) Zakonodajalce, industrijo, starše in 
nevladne organizacije za zaščito otrok, 
ranljivih ali invalidnih oseb še vedno skrbi 
škodljiva vsebina in ravnanje pri 
avdiovizualnih medijskih storitvah. Pojavili 
se bodo tudi novi izzivi, zlasti v zvezi z 
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moralnega in telesnega razvoja 
mladoletnikov ter človekovega dostojanstva 
pri vseh avdiovizualnih medijskih storitvah 
in avdiovizualnih komercialnih sporočilih.

novimi platformami in novimi izdelki. Zato 
je treba uvesti pravila za zaščito duševnega, 
moralnega in telesnega razvoja 
mladoletnikov, ranljivih ali invalidnih oseb
ter človekovega dostojanstva pri vseh 
avdiovizualnih medijskih storitvah in 
avdiovizualnih komercialnih sporočilih.

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 32

(32) Ukrepi, sprejeti za varstvo 
mladoletnikov in človekovega dostojanstva, 
morajo biti pazljivo usklajeni s temeljno 
pravico do svobodnega izražanja, kot je 
določena v Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Cilj teh ukrepov mora 
biti zato zagotovitev ustrezne ravni zaščite 
mladoletnikov, zlasti v zvezi z nelinearnimi 
storitvami, ne pa prepoved vsebin za odrasle 
kot takšnih.

(32) Temeljna pravica do svobodnega 
izražanja, kot je izražena v Listini Evropske 
unije o temeljnih pravicah in v Evropski 
konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, doseže svoje meje pri 
spoštovanju človekovega dostojanstva in pri 
varstvu mladoletnikov. Zato je treba doseči 
ravnovesje, vključno za nelinearne storitve, 
ob zagotavljanju predvsem varstva 
mladoletnikov, ne pa prepovedati vsebine za 
odrasle.

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 32 a (novo)

(32a) Mladoletniki, ranljive ali invalidne 
osebe, vključno z mentalno prizadetimi 
osebami, so lahko še posebno prizadeti ter 
fizično ali psihološko pretreseni in 
razburjeni zaradi programov, ki vsebujejo 
prizore verbalnega, fizičnega ali moralnega 
nasilja, oziroma ogrožajo človekovo 
dostojanstvo ali spodbujajo nestrpnost 
zaradi rase ali kakršno koli diskriminacijo. 
V kolikor zaščita vseh oseb predstavlja 
enega izmed ciljev te direktive, se države 
članice spodbuja, da spomnijo ponudnike 
avdiovizualnih medijskih storitev na to 
zapoved, ter da od njih zahtevajo jasno 
navedbo posebne narave takšnih 
programov preden jih predvajajo.
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Obrazložitev

Varstvo mladoletnikov, ranljivih in invalidnih oseb mora še naprej biti ena izmed glavnih 
skrbi tako za evropske kot za nacionalne zakonodajalce. To mora biti tudi skrb ponudnikov 
avdiovizualnih medijskih storitev, dolžnost katerih je, da opozorijo uporabnike svojih storitev 
o negativnih učinkih nekaterih prizorov ali programov na občutljivo publiko. To je očitno 
območje za uporabo samoregulacije in koregulacije.

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 36

(36) Pri izvajanju določb iz člena 4 
Direktive 89/552/EGS, kot je bila nazadnje 
spremenjena, morajo države članice 
zagotoviti, da izdajatelji televizijskega 
programa vanj vključijo ustrezen delež 
evropskih del, ustvarjenih v koprodukciji, ali 
evropskih del nedomačega izvora.

(36) Pri izvajanju določb iz člena 4 
Direktive 89/552/EGS, kot je bila nazadnje 
spremenjena, morajo države članice 
zagotoviti, da avdiovizualne medijske 
storitve v svoj program vključijo ustrezen 
delež evropskih del, ustvarjenih v 
koprodukciji, ali evropskih del nedomačega 
izvora.

Obrazložitev

Na področju spodbujanja evropskih avdiovizualnih produkcij, morajo ponudniki nelinearnih 
storitev upoštevati določbe, ki so enakovredne tistim, ki so naložene ponudnikom linearnih 
storitev za enake vsebine.

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 38 a (novo)

Pravica do odgovora je posebno primeren 
način na spletnem področju, saj nudi 
možnost za takojšnje popravljanje 
informacij, katerim se je oporekalo. 
Odgovor mora nastati v razumnem 
časovnem obdobju po tem, ko je bila 
zahteva zanj utemeljena, ter v terminu in 
na način, ki ustreza televizijskemu 
programu, na katero se zahteva nanaša. 
Odgovor ima isti pomen kot tisti, ki se ga da 
informaciji, kateri se je oporekalo, da bi se 
tako doseglo isto publiko in isti učinek.

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 40
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(40) Zaradi poslovnega in tehnološkega 
razvoja imajo uporabniki večjo izbiro in 
odgovornost pri uporabi avdiovizualnih 
medijskih storitev. Za ohranitev 
sorazmernosti pri ciljih splošnega interesa 
mora Uredba omogočiti določeno stopnjo 
prilagodljivosti v zvezi z linearnimi 
avdiovizualnimi medijskimi storitvami: 
načelo ločevanja mora biti omejeno na 
oglaševanje in televizijsko prodajo, 
promocijsko prikazovanje izdelkov se mora 
omogočiti v določenih okoliščinah, odpraviti 
je treba nekatere količinske omejitve. Toda 
kadar je plasiranje izdelkov prikrito, ga je 
treba prepovedati. Načelo ločevanja ne sme 
preprečiti uporabe novih tehnik oglaševanja.

(40) Zaradi poslovnega in tehnološkega 
razvoja imajo uporabniki večjo izbiro in 
odgovornost pri uporabi avdiovizualnih 
medijskih storitev. Za ohranitev 
sorazmernosti pri ciljih splošnega interesa 
mora Uredba omogočiti določeno stopnjo 
prilagodljivosti v zvezi z linearnimi 
avdiovizualnimi medijskimi storitvami: 
načelo ločevanja mora biti omejeno na 
oglaševanje in televizijsko prodajo, 
promocijsko prikazovanje izdelkov se mora 
omogočiti v določenih okoliščinah, pod 
pogojem, da je uporabnik o tem jasno 
obveščen, odpraviti je treba tudi nekatere 
količinske omejitve. Toda kadar je plasiranje 
izdelkov prikrito, ga je treba prepovedati. 
Načelo ločevanja ne sme preprečiti uporabe 
novih tehnik oglaševanja.

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 45

(45) Prikrito oglaševanje je praksa, ki jo ta 
direktiva prepoveduje zaradi negativnega 
vpliva na potrošnike. Prepoved prikritega 
oglaševanja ne zajema zakonitega 
promocijskega prikazovanja izdelkov v 
okviru te direktive.

(45) Prikrito oglaševanje je praksa, ki jo ta 
direktiva prepoveduje zaradi negativnega 
vpliva na potrošnike. Prepoved prikritega 
oglaševanja ne zajema zakonitega 
promocijskega prikazovanja izdelkov v 
okviru te direktive, v primeru, da je 
uporabnik o tem jasno obveščen.

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 47

(47) Regulativni organi morajo biti 
neodvisni od nacionalnih vlad in 
ponudnikov avdiovizualnih medijskih 
storitev, da lahko opravljajo svoje delo 
nepristransko in pregledno ter prispevajo k 
pluralnosti. Tesno sodelovanje med 
nacionalnimi regulativnimi organi in 
Komisijo je potrebno za zagotovitev 
pravilne uporabe te direktive.

(47) Regulativni organi, obstoj in vloga 
katerih sta nepogrešljiva na vedno bolj 
zapletenem področju avdiovizualnih 
medijskih storitev, morajo biti neodvisni od 
nacionalnih vlad in ponudnikov 
avdiovizualnih medijskih storitev, da lahko 
opravljajo svoje delo nepristransko in 
pregledno ter prispevajo k spoštovanju 
pravice do svobodnega izražanja in k 
pluralnosti. Poleg tega bi morali regulatorji 
zagotoviti zaščito človekovega dostojanstva, 
varstvo mladoletnikov, ranljivih in 
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invalidnih oseb ter se boriti proti vsem 
oblikam diskriminacije, ter na splošno 
spodbujati temeljne svoboščine in pravice.
Tesno sodelovanje med nacionalnimi 
regulativnimi organi in Komisijo je potrebno 
za zagotovitev pravilne uporabe te direktive.

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 48 (novo)

(48) Pravica invalidnih in starejših oseb do 
sodelovanja pri socialnem in kulturnem 
življenju, kot je predvidena v členu 26 in 
členu 27 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, ne more biti ločena od določb, ki 
zadevajo dostopnost do avdiovizualnih 
medijskih storitev. Dostopnost do 
avdiovizualnih medijskih storitev zajema 
med drugim tudi jezik znakov, 
podnaslavljanje, zvočni opis, zvočno 
podnaslavljanje in lahko berljive menije.

Obrazložitev

V skladu z zavezanostjo Komisije, da je treba v vseh politikah upoštevati invalidnost, se je 
treba jasno nanašati na člene Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki zadevajo 
starejše in invalidne osebe. Poleg tega predlagan seznam, ki je nepopoln, podrobno navaja 
glavne primere ukrepov, ki bi jih lahko sprejele države članice za doseganje ciljev, 
zastavljenih v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Tako bi se spodbudilo izvajanje 
cilja, ob hkratnem ohranjanju potrebne prožnosti, ki je potrebna pri izvajanju.

Predlog spremembe 18
Člen 1, točka (e)

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik odloči o času prenosa določenega 
programa na podlagi vsebinske izbire, ki jo 
pripravi ponudnik medijske storitve;

(e) „nelinearna storitev“ pomeni 
avdiovizualno medijsko storitev, pri kateri 
uporabnik odloči o času prenosa določene 
vsebine na podlagi vsebinske izbire, ki jo 
pripravi ponudnik medijske storitve;

Obrazložitev

Beseda program se nanaša na televizijske vsebine. Zaradi jasnosti je bolje zamenjati to 
besedo z besedo "vsebine".
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Predlog spremembe 19
Člen 3 b, odstavek 1

1. Države članice pravično, primerno in 
nediskriminatorno zagotovijo, da za namene 
kratkega poročanja izdajatelji televizijskih 
programov, ki imajo sedež v drugih državah 
članicah, niso prikrajšani za dostop do 
dogodkov velikega javnega interesa, ki jih 
prenašajo izdajatelji pod njihovo 
jurisdikcijo.

1. V skladu z načelom prostega dostopa do 
informacij, ki je zapisan v členu 11 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah, 
države članice pravično, primerno in 
nediskriminatorno zagotovijo, da za namene 
kratkega poročanja izdajatelji televizijskih 
programov, ki imajo sedež v drugih državah 
članicah in posredniki, ki delujejo v imenu 
izdajateljev televizijskih programov, niso 
prikrajšani za dostop do dogodkov velikega 
javnega interesa, ki jih prenašajo izdajatelji 
pod njihovo jurisdikcijo.

Obrazložitev

Treba je opozoriti na nedoslednost med uvodno izjavo 27 in členom 3(b), ki zadeva pravico 
posrednikov, na primer tiskovnih agencij, da koristijo dostop do signala. V izogib zmedi, je 
treba v členu jasno opredeliti, da imajo posredniki, v kolikor delujejo v imenu izdajateljev 
televizijskih programov, pravico dostopati do signala.

Predlog spremembe 20
Člen 3 c, točka (a a) (novo)

(aa) vrsta podjetja,

Predlog spremembe 21
Člen 3 c, točka (a b) (novo)

(ab) kapital

Predlog spremembe 22
Člen 3 c, točka (a c) (novo)

(ac) zakoniti zastopnik

Predlog spremembe 23
Člen 3 c, točka (a d) (novo)
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(ad) odgovorni urednik za vsebino, če ni isti 
kot zakoniti zastopnik

Predlog spremembe 24
Člen 3 c, pododstavek 1 (novo)

Da bi postale informacije iz odstavka 1 bolj 
dostopne, se spodbudi države članice, da 
vzpostavijo nacionalne javne registre za 
avdiovizualne medijske storitve, v katere se 
vsi ponudniki takšnih storitev, sedež katerih 
se nahaja na ozemlju ene izmed držav 
članic, vpišejo in dostavijo obvezne 
informacije, kot je navedeno zgoraj.

Predlog spremembe 25
Člen 3 d

Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da zaradi dostopa do 
avdiovizualnih medijskih storitev pod 
njihovo jurisdikcijo ni resno ogrožen 
duševni, moralni ali telesni razvoj 
mladoletnikov.

Države članice z ustreznimi ukrepi 
zagotovijo, da zaradi dostopa do 
avdiovizualnih medijskih storitev pod 
njihovo jurisdikcijo niso resno ogroženi
dostojanstvo in spoštovanje v zvezi s 
posameznikom, duševni, moralni ali telesni 
razvoj mladoletnikov, ranljivih ali 
invalidnih oseb.

Predlog spremembe 26
Člen 3 d, pododstavek 1 a (novo)

Države članice zagotovijo, da ponudniki 
avdiovizualnih medijskih storitev pod 
njihovo jurisdikcijo dajo na razpolago 
prejemnikom učinkovite sisteme filtrov in 
jih obvestijo o njihovem obstoju.

Predlog spremembe 27
Člen 3 d, pododstavek 1 b (novo)

Komisija in države članice spodbujajo 
ponudnike avdiovizualnih medijskih 
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storitev, regulativne organe in vse zadevne 
akterje, da razmislijo o tehnični in pravni 
izvedljivosti razvoja usklajenega 
označevanja vsebin, ki bi pripomogel k 
boljšemu filtriranju in klasifikaciji že na 
samem začetku, ne glede na uporabljeno 
platformo, z namenom zagotavljanja 
boljšega varstva mladoletnikov. 

Predlog spremembe 28
Člen 3 e

Države članice s primernimi sredstvi 
zagotovijo, da avdiovizualne medijske 
storitve in avdiovizualna komercialna 
sporočila, ki jih omogočajo ponudniki pod 
njihovo jurisdikcijo, ne spodbujajo 
nestrpnosti zaradi spola, rasne ali etnične 
pripadnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Države članice s primernimi sredstvi 
zagotovijo, da avdiovizualne medijske 
storitve in avdiovizualna komercialna 
sporočila, ki jih omogočajo ponudniki 
pod njihovo jurisdikcijo, ne spodbujajo 
nestrpnosti zaradi spola, rasne ali etnične 
pripadnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti ter da ne kršijo 
človekovega dostojanstva in spoštovanja 
v zvezi s posameznikom.

Predlog spremembe 29
Člen 3 f, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
medijskih storitev pod njihovo jurisdikcijo 
ustrezno uveljavljajo, kadar je to izvedljivo, 
produkcijo in dostop do evropskih del iz 
člena 6.

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki 
medijskih storitev pod njihovo jurisdikcijo 
ustrezno uveljavljajo, kadar je to izvedljivo, 
produkcijo in dostop do evropskih del iz 
člena 6. Za nelinearne storitve to 
uveljavljanje lahko poteka na sledeče 
načine: minimalna vlaganja v evropske 
produkcije v odnosu do iztržka, najmanjši 
delež evropskih produkcij v okviru video 
katalogov na zahtevo in privlačne 
predstavitve evropskih produkcij v 
elektronskih sporedih televizijskih 
programov.

Obrazložitev

Predlagani dodatek podrobno navaja glavne primere ukrepov, ki bi jih lahko sprejele države 
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članice za doseganje cilja, zastavljenega za prva fazo. Tako bi se spodbudilo izvajanje cilja, 
ob hkratnem ohranjanju potrebne prožnosti, ki je potrebna pri tem izvajanju ("če je to 
izvedljivo in z uporabo primernih instrumentov; nezaključen in ne zavezujoč značaj seznama 
ukrepov).

Predlog spremembe 30
Člen 3 f, odstavek 4

4. Komisija na podlagi informacij, ki jih 
predložijo države članice, poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi 
odstavka 1, pri čemer upošteva tržni in 
tehnološki razvoj.

4. Komisija na podlagi informacij, ki jih 
predložijo države članice in na podlagi 
neodvisne študije, poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu o uporabi odstavka 1, 
pri čemer upošteva tržni in tehnološki razvoj 
ter cilj kulturne raznolikosti.

Predlog spremembe 31
Člen 3 f, odstavek 4 a (novo)

4a. Najkasneje ob koncu petega leta po 
sprejetju te direktive, Svet oceni izvajanje 
tega člena na osnovi poročila Komisije, ki 
po potrebi vključi predloge za prilagoditev, 
ob upoštevanju tržnega in tehnološkega 
razvoja ter cilja kulturne raznolikosti, kot 
tudi na osnovi neodvisne študije o učinkih 
ukrepov v skladu z odstavkom 1.

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da se zagotovi učinkovito izvajanje tega člena in da se v ta namen 
vzpostavi sistem za oceno tega člena, ki bi temeljil na ukrepih, ki trenutno veljajo na področju 
storitev televizijskih programov, kot je opredeljeno v členu 4(4) in členu 25(a) direktive 
"televizija brez meja".

Predlog spremembe 32
Člen 3 g, točka (c i)

(i) vsebovati diskriminacije zaradi rase, 
spola ali državljanstva;

(i) vsebovati diskriminacije zaradi rase, 
etične pripadnosti, spola, spolne 
usmerjenosti, starosti, invalidnosti, 
vere, prepričanj ali državljanstva;
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Predlog spremembe 33
Člen 3 g, točka (c i a) (novo)

(ia) spodkopavati dostojanstvo in 
spoštovanje v zvezi s posameznikom;

Predlog spremembe 34
Člen 3 g, točka (c iii)

(iii) spodbujati vedenja, škodljivega za 
zdravje ali varnost;

(iii) spodbujati kazniva ali kriminalna 
vedenja;

Predlog spremembe 35
Člen 3 g, točka (c iv)

(iv) spodbujati vedenja, škodljivega za 
okolje,

(iv) spodbujati vedenja, škodljivega za 
zdravje ali okolje,

Predlog spremembe 36
Člen 3 g, točka (f)

(f) avdiovizualna komercialna sporočila ne 
smejo moralno ali telesno škodovati 
mladostnikom; zato ne smejo spodbujati 
mladih, da zaradi svoje neizkušenosti in 
lahkovernosti kupujejo proizvode ali 
storitve, jih neposredno spodbujajo, da 
prepričujejo starše ali druge, da kupujejo 
oglaševano blago ali storitve, izkoriščajo 
zaupanje mladoletnikov v starše, učitelje ali 
druge osebe, ali nepremišljeno prikazujejo 
mlade v nevarnih situacijah.

(f) avdiovizualna komercialna sporočila ne 
smejo moralno ali telesno škodovati 
mladostnikom ali imeti za namen izkoristiti 
njihovo občutljivost ali občutljivost 
ranljivih ali invalidnih oseb. Zato ne smejo 
spodbujati mladih, da zaradi svoje 
neizkušenosti in lahkovernosti kupujejo 
proizvode ali storitve, jih neposredno 
spodbujajo, da prepričujejo starše ali druge, 
da kupujejo oglaševano blago ali storitve, 
izkoriščajo zaupanje mladoletnikov v starše, 
učitelje ali druge osebe, ali nepremišljeno 
prikazujejo mlade v nevarnih situacijah, 
razen če to ni upravičeno iz razlogov 
učenja ali izobraževanja.

Predlog spremembe 37
Člen 3 h, odstavek 2

2. Avdiovizualne medijske storitve ne smejo 
sponzorirati podjetja, katerih glavna 

2. Avdiovizualne medijske storitve ne smejo 
sponzorirati podjetja, katerih glavna 
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dejavnost je izdelava ali prodaja cigaret in 
drugih tobačnih izdelkov. Poleg tega 
avdiovizualne medijske storitve ne smejo 
vsebovati promocijskega prikazovanja 
tobačnih izdelkov ali cigaret ali 
promocijskega prikazovanja izdelkov 
podjetij, katerih glavna dejavnost je izdelava 
ali prodaja cigaret in drugih tobačnih 
izdelkov.

dejavnost je izdelava ali prodaja cigaret in 
drugih tobačnih izdelkov. Poleg tega ne 
smejo vsebovati promocijskega prikazovanja 
tobačnih izdelkov ali cigaret ali 
promocijskega prikazovanja izdelkov 
podjetij, katerih glavna dejavnost je izdelava 
ali prodaja cigaret in drugih tobačnih 
izdelkov.

Predlog spremembe 38
Člen 3 h, odstavek 4

4. Poročila in aktualne informativne oddaje 
ne smejo biti sponzorirane in ne smejo 
promovirati izdelkov. Avdiovizualne 
medijske storitve za otroke in dokumentarne 
oddaje ne smejo promovirati izdelkov.

4. Poročila in informativne oddaje ne smejo 
biti sponzorirane in ne smejo promovirati 
izdelkov. Avdiovizualne medijske storitve 
ali programi za otroke in dokumentarne 
oddaje ne smejo promovirati izdelkov.

Predlog spremembe 39
Člen 3 i (novo)

1. Države članice s primernimi sredstvi, 
tako splošnimi kot specifičnimi, zagotovijo, 
da avdiovizualne medijske storitve, ki 
spadajo pod njihovo jurisdikcijo, postanejo 
postopno popolnoma dostopne invalidnim 
osebam.

2. Najkasneje ob koncu petega leta po 
sprejetju te direktive, države članice 
posredujejo Komisiji vsaki dve leti 
nacionalno poročilo o izvajanju tega člena. 
To poročilo med drugim zajema statistike 
glede napredka, doseženega pri doseganju 
cilja dostopnosti, kot je opisan v odstavku 1, 
vzroke za vsak neuspeh in ukrepe, ki so bili 
sprejeti ali predvideni za njihovo 
odpravljanje.

Obrazložitev

Treba je dodati nov člen, ki bo države članice zavezal k sprejetju vseh primernih ukrepov za 
zagotavljanje dostopa invalidnih oseb do avdiovizualnih medijskih storitev in k redni 
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predložitvi poročila o napredku pri doseganju popolne dostopnosti.

Predlog spremembe 40
Člen 3 j (novo)

1. Brez vpliva na druge predpise, ki so jih 
države članice sprejele na podlagi 
civilnega, upravnega ali kazenskega prava, 
mora imeti vsaka fizična ali pravna oseba, 
ne glede na njeno državljanstvo, katere 
zakoniti interesi, zlasti ugled in dobro ime, 
so bili oškodovani z navedbo neresničnih 
dejstev na televizijskem programu, na voljo 
pravico do odgovora ali enakovredna 
pravna sredstva. Države članice zagotovijo, 
da dejanskega izvajanja pravice do 
odgovora ali enakovrednih pravnih sredstev 
ne ovirajo nerazumni pogoji. Odgovor se 
predvaja v razumnem časovnem obdobju po 
tem, ko je bila zahteva zanj utemeljena, ter 
v terminu in na način, ki ustreza 
televizijskemu programu, na katero se 
zahteva nanaša.

2. Pravica do odgovora ali druga 
enakovredna pravna sredstva morajo biti 
na voljo v zvezi z vsemi ponudniki 
avdiovizualnih medijskih storitev, pod 
jurisdikcijo države članice.

3. Države članice sprejmejo ukrepe, 
potrebne za vzpostavitev pravice do 
odgovora ali drugih enakovrednih pravnih 
sredstev ter določijo postopek, po katerem 
se takšno pravico ali pravno sredstvo 
uresničuje. Poskrbijo zlasti za to, da je na 
voljo zadosten časovni presledek ter da so 
postopki takšni, da lahko pravico ali 
enakovredna pravna sredstva primerno 
uresničujejo tudi fizične ali pravne osebe, 
ki bodisi prebivajo ali imajo registrirane 
dejavnosti v drugi državi članici.

4. Zahtevek za uresničevanje pravice do 
odgovora ali enakovrednih pravnih sredstev 
se sme zavrniti, če takšen odgovor glede na 
pogoje iz prvega odstavka ni upravičen, če 
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bi pomenil kaznivo dejanje, če bi s tem 
ponudnik avdiovizualnih medijskih storitev 
postal odgovoren v skladu s civilnim 
procesnim pravom ali če bi z njimi 
prekoračili pravila javne spodobnosti.

5. V zvezi s postopki se uporablja določba, 
po kateri se je možno pri sporih v zvezi z 
uresničevanjem pravice do odgovora ali 
enakovrednih pravnih sredstev pritožiti.

6. Pravica do odgovora ne vpliva na druge 
načine pritožb, ki jih imajo na razpolago 
osebe, katerih dostojanstvo, čast, ugled ali 
zasebno življenje v medijih niso bili 
spoštovani.

Obrazložitev

Pravica do odgovora se nanaša na vse avdiovizualne medijske storitve in ne samo na linearne 
storitve.

Predlog spremembe 41
Člen 23

Člen 23
Pravica do odgovora
1. Brez vpliva na druge predpise, ki so jih 
države članice sprejele na podlagi 
civilnega, upravnega ali kazenskega prava, 
mora imeti vsaka fizična ali pravna oseba, 
ne glede na njeno državljanstvo, katere 
zakoniti interesi, zlasti 
ugled in dobro ime, so bili oškodovani z 
navedbo neresničnih dejstev na 
televizijskem programu, na voljo pravico do 
odgovora oziroma enakovredna pravna 
sredstva.
Države članice zagotovijo, da dejanskega 
izvajanja pravice do odgovora ali 
enakovrednih pravnih sredstev ne ovirajo 
nerazumni pogoji. Odgovor se predvaja v 
razumnem časovnem obdobju po tem, ko je 
bila zahteva zanj utemeljena, ter v terminu 
in na način, ki ustreza oddaji, na katero se 
zahteva nanaša.

črtano
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2. Pravica do odgovora ali druga 
enakovredna pravna sredstva morajo biti 
na voljo v zvezi z vsemi izdajatelji 
televizijskih programov pod jurisdikcijo 
države članice.
3. Države članice sprejmejo ukrepe, 
potrebne za vzpostavitev pravice do 
odgovora ali drugih enakovrednih pravnih 
sredstev ter določijo postopek, po katerem 
se takšno pravico ali pravno sredstvo 
uresničuje. Poskrbijo zlasti za to, da je na 
voljo zadosten časovni presledek ter da so 
postopki takšni, da lahko pravico ali 
enakovredna pravna sredstva primerno 
uresničujejo tudi fizične ali pravne osebe, 
ki bodisi prebivajo ali imajo registrirane 
dejavnosti v drugi državi članici.
4. Zahtevek za uresničevanje pravice do 
odgovora ali enakovrednih pravnih sredstev 
se sme zavrniti, če takšen odgovor glede na 
pogoje iz prvega odstavka ni upravičen, če 
bi pomenil kaznivo dejanje, če bi s tem 
izdajatelj televizijskega programa postal 
odgovoren v skladu s civilnim procesnim 
pravom ali če bi z njimi prekoračili pravila 
javne spodobnosti.
5. V zvezi s postopki se uporablja določba, 
po kateri se je možno pri sporih v zvezi z 
uresničevanjem pravice do odgovora ali 
enakovrednih pravnih sredstev pritožiti.

Obrazložitev

Pravica do odgovora se nanaša na vse avdiovizualne medijske storitve in ne samo na linearne 
storitve.

Predlog spremembe 42
Člen 23 b, odstavek 1

1. Države članice .jamčijo za neodvisnost 
nacionalnih regulativnih organov in 
zagotovijo, da svoja pooblastila izvajajo 
nepristransko in pregledno.

1. Države članice poskrbijo za vzpostavitev 
regulativnih organov in jim zagotovijo 
neodvisnost od političnih, gospodarskih ali 
finančnih krogov, nepristranskost, kakor 
tudi preglednost njihovega načina 
delovanja in postopkov odločanja.
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Predlog spremembe 43
Člen 23 b, odstavek 1 a (novo)

2. Države članice lahko zaupajo tem 
regulativnim organom nalogo, da 
zagotovijo, da ponudniki avdiovizualnih 
medijskih storitev upoštevajo določbe te 
direktive, še zlasti tiste, ki se nanašajo na 
pravico do svobodnega izražanja, 
pluralnost medijev, človekovo dostojanstvo, 
načelo nediskriminacije, varstvo 
mladoletnikov, ranljivih ali invalidnih oseb.

Predlog spremembe 44
Člen 23 b, odstavek 2

2. Nacionalni regulativni organi predložijo 
drug drugemu in Komisiji informacije, 
potrebne za uporabo določb te direktive.

2. Regulativni organi predložijo drug 
drugemu in Komisiji informacije, potrebne 
za uporabo določb te direktive, v primeru 
grobih kršitev določb direktive pa se skupaj 
odločijo o tem, kakšne ukrepe je treba 
sprejeti.


